STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW PEDAGOGIKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Pedagogiki, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się
skrótem swojej nazwy ”SAiSP”.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w szczególności dla studentów
oraz absolwentów kierunków pedagogicznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław.
§3
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie

jest

zawiązane

na

czas

nieograniczony.

Stowarzyszenie,

po

jego

zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, Poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§7
1.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.

§8
Pieczęć i logo Stowarzyszenia ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§9
1.

Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja środowiska pedagogów.

2.

Ponadto, do celów Stowarzyszenia należy:
a) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) działalność

na

rzecz

integracji

środowiska

pedagogicznego

i

dialogu

międzykulturowego oraz międzygeneracyjnego,
c) stwarzanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń pedagogicznych
i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce,
d) stwarzanie warunków sprzyjających integracji lokalnych środowisk,
e) wspieranie osób w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych i edukacyjnych,
mających

na

celu

podniesienie

jakości

ich

funkcjonowania

społecznego,

ekonomicznego i obywatelskiego,
f)

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz zdobyte wykształcenie,
w szczególności na tle zawodowym,

g) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat technologii
informacyjno-komunikacyjnych i możliwości edukacji,
h) wspieranie małej przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej, w szczególności
w zakresie szkoleń i działań edukacyjnych,
i)

świadczenie pomocy psychopedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób
w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnosprawnych,

j)

aktywizacja i wspieranie działań na rzecz seniorów,

k)

promocja pedagogiki, jako dyscypliny nauki równorzędnej z innymi,

l)

szerzenie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych,

m) realizowanie

projektów

stworzonych

oraz

współtworzonych

przez

studentów

i absolwentów,
n) działalność na rzecz zmiany postawy wobec studentów i absolwentów nauk
pedagogicznych,
o) działalność naukowa,
p) współpraca z pomiotami działającymi na rzecz powyższych celów.
§10
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) świadczenie pomocy psychopedagogicznej,
b) organizowanie i udział w spotkaniach, szkoleniach, działaniach twórczych oraz
kampaniach społecznych,

c) organizowanie kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, koncertów,
d) imprez integrujących społeczność lokalną oraz propagujących cele Stowarzyszenia,
e) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
f)

umożliwianie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach rozwoju
intelektualnego, mieszczących się w zakresie działalności Stowarzyszenia,

g) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami realizujących zbieżne cele.
§11
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy
z innych źródeł.
§12
Uzyskany dochód Stowarzyszenia, do którego mogą należeć darowizny oraz składki
członkowskie, przeznaczany jest na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
§14
Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c)

Honorowych.
§15

1.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku
życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych.

Cudzoziemcy

nie

mający

miejsca

zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia w przypadku czasowego
w niej pobytu, wynoszącym minimum 3 miesiące zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
2.

Członkiem Zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji
co najmniej jednego z członków Zarządu.

3.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca

pomoc

finansową,

rzeczową

lub

merytoryczną

w

realizacji

celów

Stowarzyszenia.
4.

Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

5.

Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i/lub pedagogiki.

6.

Powołanie członka Honorowego jest dokonywane decyzją w formie uchwały Walnego
Zebrania Członków na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
§16

1.

Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału

w

zebraniach,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

przez

Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2.

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c)

przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§17

1.

Członkowie Wspierający posiadają wszelkie prawa i obowiązki członka Zwyczajnego
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

2.

Członkowie

Wspierający mają

obowiązek

wywiązywania

się z

zadeklarowanych

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§18
1.

Członkowie Honorowi korzystają ze wszystkich praw członków Zwyczajnych z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.

2.

Członkowie Honorowi mają obowiązek:
a) wspierać merytorycznie członków Stowarzyszenia,
b) promować działalność Stowarzyszenia,
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

3.

Członkowie Honorowi nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.
§19

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2.

wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu braku zaangażowania w działalność stowarzyszenia przez okres co
najmniej 6 miesięcy. Przez brak zaangażowania rozumie się: nie uczestniczenie w
zebraniach Walnego Zebrania Członków lub pozostawanie niezaangażowanym w
żadną podjęta w tym okresie inicjatywę Stowarzyszenia. Okres 6 miesięcy liczy się
od jakiejkolwiek ostatniej aktywności członka Stowarzyszenia,
c) z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,
d) na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
3.

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4.

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§20

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Rozpatrzenie odwołania przez Walne Zebranie Członków
następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§21
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§22
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
§23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§24
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie Zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.

§25
1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pomocą poczty
elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.

3.

W każdym czasie z ważnych powodów można zwołać Walne Zebranie Członków
nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd
z inicjatywy co najmniej 2 członków Zarządu, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub
na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.

5.

Na wniosek co najmniej jednego członka Stowarzyszenia głosowanie zostaje utajone.
§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie budżetu,
c)

uchwalania zmian statutu,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e)

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,

f)

wybór i odwoływanie władz wybieralnych Stowarzyszenia,

g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i)

uchwalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich na rzecz
Stowarzyszenia,

j)

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka Honorowego,

k)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§27
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz.
§28
Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.

§29
Do kompetencji Prezesa należy:
a) zwoływanie i prowadzenie Walnego Zebrania Członków,
b) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu,
c) koordynowanie pracy Zarządu.
§30
Do kompetencji Wiceprezesa należy:
a) zastępowanie Prezesa w przypadku jego choroby i innych sytuacji losowych,
b) zastępowanie Skarbnika w przypadku jego choroby i innych sytuacji losowych,
c) zastępowanie Sekretarza w przypadku jego choroby innych sytuacji losowych.
§31
Do kompetencji Skarbnika należy:
a) sporządzanie propozycji budżetu,
b) zarządzanie kontami Stowarzyszenia.
§32
Do kompetencji Sekretarz należy:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
b) prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia.
§33
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie u chwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i realizacja budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie

uchwał

o

nabywaniu,

zbywaniu

lub

obciążaniu

majątku

Stowarzyszenia,
f)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
§34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
§35
Odwoływanie członków Zarządu odbywa się na Walnym Zebraniu Członków większością
głosów przy równoczesnym powołaniu nowego Zarządu. Ustępujący Zarząd ma obowiązek
złożyć pisemne sprawozdanie z działalności celem uzyskania absolutorium. Uzyskanie
absolutorium przez ustępujący Zarząd jest obligatoryjne.

§36
Komisja

Rewizyjna

powoływana

jest

do

sprawowania

kontroli

nad

działalnością

Stowarzyszenia.
§37
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
oraz Sekretarza, nie będących członkami Zarządu.
§38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie i nadzór nad działalnością Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§39
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§40
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje i inne formy pomocy,
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia.

2.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze.
§41

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§42
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§43
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§44
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§45
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§46
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§47
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późn. zm.).

